
 

 

Unplugged!  
Muzikale voorstelling over water en verstoppingen op ieder niveau 

 

Fi, toiletjuffrouw en onderzoekster 
van het Leven in het leven, wordt  
geconfronteerd met een verstopte  
afvoer. Ze duikt onder in de huidige 
stand van zaken op zoek naar een  
oplossing.  
Wanneer ze dreigt vast te lopen, 
komt uit onverwachte hoek hulp. 

Unplugged!! op uw locatie? 
 

De voorstelling  was te zien op  
Gees in Wintersfeer 

23 & 24 november 2018    

Samaya - 19 mei 2019 
 

De voorstelling duurt ca 25 minuten. 

www.tinyhero.nl 
www.dekapschuur.nl 



 
Marjolein Baars en Suzan Hordijk delen een passie voor water, spelen, muziek en de na-
tuur.  Momenteel creëren zij projecten waarin alle facetten van water belicht worden. Zo-
wel de kracht van water, het  vermogen om leven te schenken als de impact van de vervui-
ling door menselijk handelen.  
Hun gezamenlijke intentie is zich in te zetten voor Levend, schoon water.  
 

Met Unplugged! starten zij een project voor provincies, gemeentes en scholen, bestaan-
de uit een muzikale en theatrale introductie van het onderwerp en een interactieve les-
sencyclus of workshop waarin het publiek of deelnemers wordt uitgenodigd om met el-
kaar concrete oplossingen te vinden voor vormen van watervervuiling zoals medicijnen, 
plastic en bestrijdingsmiddelen, die bijdragen aan een schoner watermilieu in de eigen, 
directe omgeving.   
Er wordt gewerkt vanuit co-creatie met mens en natuur.  
 
Het project biedt de mogelijkheid om verschillende aspecten te belichten binnen de con-
text van de vraag van provincie, gemeente of school en is daarmee steeds uniek en op 
maat.   
 
 

 
Marjolein Baars  (1958) is theatermaakster, werkt vanuit de Michael 
Chekhov acteertechniek en clownerie en ontwikkelt trainingen en innova-
tieve projecten. Haar focus ligt op bijdragen aan meer menselijkheid en 
liefde voor de natuur.  
www.tinyhero.nl / www.destichtingkoffer.nl /www.unitiative.nl  
 
Suzan Hordijk (1964 ) is dierenarts en natuurtherapeut. Zij werkt in co-
creatie met de natuur aan een optimale gezondheid van dier, mens en 
leefomgeving. Hierbij gebruikt zij o.a. klank en stem.  
www.dekapschuur.nl 

 

 

Unplugged! 
 
 

Voor  informatie of boekingen:  
Marjolein Baars: +31 (0)6 27 36 64 62 

info@tinyhero.nl 
Suzan Hordijk:+31 (0)524 52 34 39 

info@dekapschuur.nl 

 

http://www.tinyhero.nl
http://www.destichtingkoffer.nl
http://www.unitiative.nl
http://www.tinyhero.nl


Unplugged!  
Muzikale voorstelling over water en verstoppingen  

op ieder niveau 

Reacties publiek 
 Zet je aan het denken! 
 Ontzettend leuk en interactief! 

 Kort en krachtig mét inhoud. 
 Heel geschikt voor onderwijs en evenementen. 


